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DNY S INTEGROVAN¯M ZÁCHRANN¯M SYSTÉMEM
Leto‰ní Dny Integrovaného záchranného systému se konaly v je‰tû vût‰ím
mûﬁítku, neÏ ty pﬁedchozí. Jen ve zkratce, co se dûlo na námûstí Svobody v pátek a sobotu, 11. a 12. ãervna.
V pátek 11. ãervna od 10. hodiny probíhalo Krajské kolo soutûÏe územních
odborÛ HZS MSK ve vypro‰Èování osob
z havarovan˘ch vozidel o Pohár starostky mûsta Tﬁince. První místo v soutûÏi
opût patﬁilo Tﬁinci.
Ukázky poskytnutí laické zdravotní
pomoci provedli ãlenové ââK a HZS.
Byly prezentovány nejnovûj‰í speciální
techniky HZS Moravskoslezského kraje,
náv‰tûvníci mohli také zhlédnout expozici Hasiãského muzea mûsta Ostravy v
galerii kulturního domu Trisia. V sobotu
12. ãervna od 10 hodin zahájila den s IZS
Hudba hradní stráÏe a Policie âR. Byla k
vidûní prezentace nejnovûj‰í sluÏební
techniky Policie âR, ukázky ãinnosti
skupin sluÏební kynologie a hipologie.
VÛbec poprvé mûli obãané a náv‰tûvníci
moÏnost zhlédnout souhru policistÛ a koní ve speciálních formacích. Nechybûly
ani ukázky sebeobrany. K dobré náladû
a k odlehãení akãních ukázek zahrála
i wroclawská policejní kapela.
Pﬁesnû ve 12 hodin moderátor Roman
Wróbel prozradil tolik utajované pﬁekvapení. V‰ichni upﬁeli svÛj zrak k obloze. Nad Tﬁincem pﬁeletûly dvû stihaãky gripen. Pak zásahová jednotka a speciální útvary âR a Polska pﬁedvedly
osvobození rukojmích z linkového
autobusu, kter˘ napadli teroristé.
Prezentovaly se v‰echny sloÏky
Integrovaného záchranného systému
Moravskoslezského kraje a technika
Policie âR, Mûstské policie Tﬁinec,
Hasiãského
záchranného
sboru
Moravskoslezského kraje. Mohli jste vi-

dût profesionální ukázky práce bezpeãnostních sborÛ.
Akãní den byl ve spojení i s kulturním
vystoupením úspû‰n˘ch tﬁineck˘ch zpû-

vaãek Denisy Roszkové a Romany ·vikové. Závûr patﬁil defilé historick˘ch,
souãasn˘ch a zahraniãních policejních
vozidel. I pﬁes tropické vedro v‰echny

sloÏky integrovaného záchranného sboru vydaly ze sebe to nejlep‰í a náv‰tûvníci mohli vidût, co v‰echno jejich práce
obná‰í.

Zásahová jednotka a speciální útvary âR a Polska pﬁedvedly osvobození rukojmích z linkového autobusu, kter˘ napadli teroristé.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVN¯CH ORGÁNÒ
Ve ãtvrtek 20. dubna 2010 se konalo
27. zasedání Zastupitelstva mûsta
Tﬁince. V prÛbûhu jednání zastupitelstvo mûsta:
- schválilo vyhodnocení Akãního
plánu mûsta Tﬁince pro rok 2009
a Akãní plán mûsta Tﬁince pro rok
2010,
- rozhodlo o poskytnutí úãelov˘ch
neinvestiãních dotací na projekty v so-

ciální oblasti z rozpoãtu mûsta Tﬁince
pro rok 2010 a o uzavﬁení pﬁíslu‰n˘ch
smluv,
- schválilo uzavﬁení smluv o pÛjãkách z „Fondu rozvoje bydlení“ pro
rok 2010 a uzavﬁení smluv o pÛjãkách
z „Fondu rozvoje bydlení mûsta
Tﬁince“ v rámci projektu Revitalizace
povodí Ol‰e,
- udûlilo „Cenu mûsta Tﬁince“ za ce-

loÏivotní pﬁínos k rozvoji hudební kultury a publicistiky v Tﬁinci a regionu
Ing. Robertu Ramíkovi,
- rozhodlo o dal‰ích materiálech majetkoprávní povahy.
Ve‰kerá usnesení z jednání samosprávn˘ch orgánÛ mûsta Tﬁince jsou
zveﬁejnûna na internetov˘ch stránkách
mûsta www.trinecko.cz.

blíÏí se prázdniny, ãas zaslouÏeného odpoãinku. Máme za sebou nelehké období. Pot˘káme se nejen s dopady hospodáﬁské krize, ale je‰tû nás postihly povodnû. Na‰tûstí dlouhodobá starost
o propustky, pﬁíkopy, pﬁíprava krizov˘ch
situací nás zachránila pﬁed vût‰ími materiálními ‰kodami. Ze srdce bych chtûla podûkovat za spolupráci hasiãÛm,
mûstské i ãeské policii, pracovníkÛm veﬁejnû prospû‰n˘ch prací a sv˘m spolupracovníkÛm z Mûstského úﬁadu
v Tﬁinci za obûtavou a profesionální
práci. Nyní nezb˘vá, neÏ napravit v‰e,
co velká voda zpÛsobila a zamyslet se
nad tím, jaká dal‰í opatﬁení pﬁijmeme,
abychom do budoucna byli je‰tû lépe
pﬁipraveni.
SloÏité období nyní proÏívá Tﬁinec
z pohledu dopravní prÛjezdnosti. Stále
zde máme rozkopané chodníky a cesty
v souvislosti s projektem Revitalizace
Ol‰e. Zhor‰ení dopravní situace je‰tû
nastane pﬁi stavbû podjezdu VIA LyÏbice
a vlakové zastávky. Navíc vûﬁím, Ïe se
podaﬁí zrealizovat bezpeãnostní centrum
na ulici Fr˘decké. Ale v‰echno to trápení stojí za to. Ol‰e bude ãistûj‰í, zv˘‰í se
atraktivita a dostupnost centra mûsta
a bude umoÏnûn rychlej‰í zásah hasiãÛ
a policie. Navíc v dobû hospodáﬁské krize jsou to historicky obrovské investiãní
akce, které znamenají pﬁíliv finanãních
prostﬁedkÛ do Tﬁince, rozvoj mûsta, ale
i nové pracovní pﬁíleÏitosti. Proto Vás
prosím o trpûlivost a pochopení bûhem
stavebních prací.
O Tﬁinci je v tûchto dnech více sly‰et
v rÛzn˘ch koutech republiky. Nadjezd na
Balinách získal ocenûní Stavba roku
2009 v dopravní infrastruktuﬁe a je nejen dominantou mûsta, ale i odklání nákladní dopravu mimo jeho centrum.
Tﬁinec je také místem spoleãenského,
kulturního a sportovního dûní. Jen v nejbliÏ‰ím období - Noc plnou hvûzd vystﬁídá Mistrovství republiky v atletice, na
které bylo na‰ím nejvût‰ím úkolem zajistit sponzory. Leto‰ní osm˘ roãník Dne
s Integrovan˘m záchrann˘m systémem
mûl zcela neopakovateln˘ charakter
a byl potvrzením spoleãného zájmu vybudování bezpeãnostního v˘jezdového
centra.
Konec ‰kolního roku bude ve znamení
ukonãení studia historicky prvních magistrÛ v Tﬁinci, kteﬁí obdrÏí magisterské
diplomy pﬁímo na radnici.
Na závûr mi dovolte podûkovat v‰em
partnerÛm mûsta, neboÈ dobré dílo, které se v Tﬁinci daﬁí, je postaveno na partnerství a úzké spolupráci. ZároveÀ Vám
v‰em pﬁeji pohodové prázdniny plné sluníãka a naãerpání pozitivní energie do
dal‰ích mûsícÛ.
RNDr. Vûra Palkovská,
starostka mûsta

ÎELEZNIâNÍ ZASTÁVKA T¤INEC-LYÎBICE
Kolem stavby zastávky jiÏ probûhlo hodnû emocí a Tﬁinec se v minulosti rozdûlil na dva tábory. Jedni zastávku chtûli a bojovali pro ni
rÛzn˘mi peticemi, druzí o této stavbû nechtûli
ani sly‰et. Tehdy se jednalo o v˘stavbû nového
nádraÏí u Slovanu. Mûsto nechtûlo nést ve‰keré
náklady na jeho vybudování, protoÏe by ‰lo
o nádraÏí s rychlíky, obsluÏné budovy a tím
související parkovi‰tû a dal‰í stavby, coÏ by stálo pﬁes sto milionÛ korun a naru‰ila by se po-

mûrnû klidná ãást mûsta. Navíc vlaková zastávka se mÛÏe postavit pouze za podmínky, Ïe bude realizován podjezd VIA LyÏbice a bude zabezpeãen nutn˘ ãasov˘ a technick˘ soulad v˘stavby, coÏ bylo potvrzeno aÏ v leto‰ním roce.
Nyní se podaﬁila dojednat stavba jednoduché
zastávky, kde budou zastavovat jen osobní vlaky, budou postaveny dva pﬁístﬁe‰ky, ve kter˘ch
budou automaty na jízdenky. V souvislosti
s v˘stavbou tﬁetího rychlostního koridoru

Jedná z moÏn˘ch variant ﬁe‰ení Ïelezniãní zastávky vãetnû pﬁístupov˘ch tras.

a podjezdem VIA LyÏbice se postaví i v˘tahy
k perónÛm. Po jednání v Olomouci v kvûtnu uÏ
je jasné, kdo zaplatí tuto vlakovou zastávku.
Náklady si mezi sebou rozdûlí mûsto, âeské
dráhy a Správa Ïelezniãní dopravní cesty.
Z pﬁedpokládan˘ch nákladÛ 38 milionÛ korun
Tﬁinec z rozpoãtu zaplatí 9 milionÛ, coÏ je jen
ãtvrtina nákladÛ. Ale o tomto zámûru je‰tû musí rozhodnout a schválit zastupitelstvo dne 22.
6. 2010.
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T¤INEC BUDE MÍT NOV¯ ÚZEMNÍ PLÁN
JiÏ koncem roku 2008 rozhodlo tﬁinecké zastupitelstvo o poﬁízení nového
územního plánu mûsta. DÛvodem byl
nejen nov˘ stavební zákon, ale také
potﬁeba stávající údaje zaktualizovat
a zpﬁehlednit v souladu s rozvojem
mûsta na následující v˘hledové období
nejménû deseti let. Nov˘ stavební zákon, platn˘ od roku 2007, totiÏ ukonãuje v roce 2015 platnost územních
plánÛ schválen˘ch pﬁed 1. lednem
2007. Stávající platn˘ územní plán byl
poﬁízen a schválen v roce 1994 a od té
doby byl uÏ nûkolikrát aktualizován.
Zastupitelstvo rovnûÏ rozhodlo, Ïe nov˘ územní plán bude poﬁizován pro celé území Tﬁince vãetnû jeho okrajov˘ch ãástí. Zastupitelstvo zároveÀ
schválilo harmonogram jeho poﬁizování, ve kterém se poãítá s dokonãením
prací v roce 2011.
V minulém roce úﬁad územního plánování vytvoﬁil zadání nového územního plánu, které projednal podle stavebního zákona se v‰emi dotãen˘mi

orgány. Materiál byl zveﬁejnûn, poté
mohl kaÏd˘ uplatnit své námitky a pﬁipomínky. Upravené zadání bylo na
konci roku 2009 zastupitelstvem mûsta
schváleno.
K ãemu slouÏí tento dokument, kter˘
po svém schválení bude závazn˘ pro
v‰echna správní ﬁízení na území, které
ﬁe‰í? Územní plán provûﬁí plochy a
ukáÏe na lokality, kde je moÏné plánovat investiãní v˘stavbu nebo i to, zda
je moÏná její regulace z hlediska ãasu
a prostoru. Nov˘ územní plán zároveÀ
urãí, jak˘m smûrem se bude stavebnû
rozvíjet mûsto, rozãlení ﬁe‰ené území
na plochy, které budou mít rÛzné zpÛsoby vyuÏití. V praxi potom nelze napﬁ. do prÛmyslové plochy povolit stavbu pro bydlení a naopak. ZároveÀ nelze napﬁ. povolit rodinn˘ dÛm do plochy pro zemûdûlskou ãinnost. Tato pravidla jsou urãena tzv. regulativy, které
rozãlení konkrétní plochu na pﬁípustné,
nepﬁípustné a v˘jimeãnû pﬁípustné vyuÏití.

Na tvorbû dokumentu se podílí t˘m
architektÛ Urbanistického stﬁediska
Ostrava pod vedením ing. arch. Heleny
Salvetové. Návrh je rozpracován a prochází pﬁipomínkov˘m ﬁízením mezi
projektantkou
a
poﬁizovatelem.
Pﬁedpokládáme, Ïe bûhem leto‰ního
roku bude dokonãen a bude pﬁedstaven
veﬁejnosti. Chceme vytvoﬁit projekt
nadãasov˘, k jehoÏ aktualizaci se budeme vracet ne ãastûji neÏ kaÏdé 4 roky tak, jak to pﬁedpokládá stavební zákon. Doba potﬁebná na dokonãení poﬁizování územního plánu je odhadována
na jeden a pÛl roku.
Schvalovací proces je opût na zastupitelstvu mûsta. Územní plán se vydává formou opatﬁení obecné povahy.
Mûsto Tﬁinec rovnûÏ poÏádalo o dotaci na poﬁízení nového územního plánu z dotaãního integrovaného operaãního programu, kterou úspû‰nû získalo. Dotace by mûla pokr˘t témûﬁ 100 %
nákladÛ na poﬁízení a pﬁedstavuje ãástku cca 2,2 mil. Kã.

PLÁNOVANÉ OPRAVY BYTOVÉHO FONDU NA ROK 2010
V rámci údrÏby a oprav bytov˘ch domÛ v roce 2010 investuje mûsto Tﬁinec,
prostﬁednictvím odboru správy majetku
mûsta Tﬁinec, celkem 25 mil. Kã. Od
ãervna do konce ﬁíjna bude probíhat v˘mûna stávajících oken ve 14 vchodech
‰esti bytov˘ch domÛ. Jedná se bezmála
o 750 ks oken a balkonov˘ch dveﬁí, jejichÏ v˘mûna bude stát mûsto Tﬁinec
necel˘ch 5 mil. Kã. Na rozdíl od pﬁedchozích let dojde v leto‰ním roce ke
zmen‰ení poãtu bytov˘ch domÛ, v nichÏ odbor SMM zrealizuje generální
opravu elektrorozvodÛ. Hlavním dÛvodem je úprava poÏadavkÛ vycházejících
z norem âSN, které byly novelizovány
v roce 2009 a které kladou mnohem
vy‰‰í poÏadavky na zpÛsob provedení
elektrorozvodÛ v bytov˘ch domech. To
se pﬁímou mûrou odrazilo i na vût‰í finanãní nároãnosti plánovan˘ch oprav.

V leto‰ním roce se tedy podaﬁí jen
ãásteãnû realizovat soubûÏnû v˘mûny
oken a generálních oprav (GO) elektroinstalace. Do GO elektroinstalací investuje letos mûsto Tﬁinec pﬁibliÏnû 4 mil.
Kã. Ve 13 vchodech tﬁí bytov˘ch domÛ
probûhne v druhé polovinû leto‰ního roku generální oprava rozvodÛ plynu.
Potﬁeba generálních oprav rozvodÛ
elektro a plynu vychází z pravideln˘ch
revizí, které stále ãastûji upozorÀují na
neutû‰en˘ stav stávajících rozvodÛ.
Stejnû tak ãetnost drobn˘ch oprav stávajících rozvodÛ elektro i plynu u jednotliv˘ch bytov˘ch domÛ napovídá
o nutnosti provádûní generálních oprav.
V mûsících ãerven - ﬁíjen 2010 probûhne komplexní rekonstrukce tﬁí v˘tahÛ
splÀující nejpﬁísnûj‰í souãasná bezpeãnostní a technologická kritéria. Do rekonstrukce v˘tahÛ investuje mûsto v le-

to‰ním roce cca 2,5 mil. Kã. Kromû
prÛbûÏného vloÏkování komínÛ, které
se provádí na základû aktuálních revizních zpráv, probûhne v závûreãn˘ch letních mûsících asi u 13 vchodÛ bytov˘ch
domÛ celoplo‰né vloÏkování stoupaãek
a prÛduchÛ komínÛ za pﬁibliÏnû 2 mil.
Kã. V prÛbûhu roku se dále provádí nesãetné mnoÏství v˘mûn zaﬁizovacích
pﬁedmûtÛ, v˘mûn podlahov˘ch krytin,
maleb spoleãn˘ch prostor, individuálnû
ﬁe‰en˘ch GO elektrorozvodÛ, provádûní periodick˘ch elektro a plyno revizí,
revizí a ãi‰tûní komínÛ, komplexní servis u 37 v˘tahÛ, úkony spojené s protipoÏární ochranou a jiné ãinnosti a opravy v rámci komplexního servisu bytového fondu, které beze zbytku vyãerpají ve‰keré finance vyãlenûné na opravy
bytového fondu mûsta Tﬁince pro rok
2010.

MùSTSKÁ POLICIE SÁZÍ NA CELOROâNÍ PREVENCI
Je pravdou, Ïe oficiálnû byla prevence kriminality zaﬁazena jako jeden z úkolÛ obecní policie v rámci zabezpeãování veﬁejného poﬁádku do zákona
O obecní policii aÏ v roce 2009.
StráÏníci Mûstské policie Tﬁinec se
v‰ak touto problematikou zab˘vají jiÏ
ﬁadu let, a to jak v oblasti situaãní, tak
i sociální prevence. Dlouhodobû se na‰i stráÏníci podílejí pﬁi dohledu na bezpeãnost silniãního provozu napﬁíklad
formou bezpeãného pﬁecházení silnic
pﬁi cestû dûtí do a ze ‰kol, na rÛzn˘ch
dopravnû bezpeãnostních akcích, dopravních soutûÏích, kulturních a sportovních akcích apod. RovnûÏ je v oblasti prevence velmi dobﬁe vyuÏíván
mûstsk˘ kamerov˘ dohlíÏecí systém.
V loÀském roce, v souvislosti s uvedenou novelou zákona, vznikla na
mûstské policii v Tﬁinci skupina preventistÛ, jejímÏ hlavním úkolem je
osvûtová ãinnost, zamûﬁená na rizikové
skupiny obyvatel, zejména na mládeÏ
a seniory. Od záﬁí loÀského roku se do
souãasnosti uskuteãnilo 107 pﬁedná‰ek
a besed. ·koly se rovnûÏ zúãastnily v˘tvarné soutûÏe na téma „Mûstská policie oãima dûtí“, pﬁiãemÏ odmûnou pro
nejlep‰í malé umûlce bylo kromû vûcn˘ch cen jedno ãervnové dopoledne
strávené se stráÏníky. Skupina se podílí
na pﬁípravû a realizaci „Prázdnin
v 3nci“, a to konkrétnû na „Dni s mûstskou policií“. V souãasné dobû se mûstská policie zapojuje do projektu
„Dûtská cena prevence kriminality“,
kter˘ je urãen ÏákÛm II. stupnû Z·.
Jedná se o komplexní preventivní program, pokr˘vající vût‰inu forem rizikového chování dûtí, jehoÏ souãástí je celonárodní soutûÏ.
S blíÏící se dobou letních dovolen˘ch
a prázdnin vyvstávají problémy speci-

fické pro toto období. Dûtem a mládeÏi
nastává doba volna a ne v‰echny odjíÏdûjí pryã z mûsta na prázdniny. Nûkteré
z nich si pak chtûjí táboﬁení vykompenzovat tak, Ïe postaví stany v sídli‰tní
zástavbû a do pozdních noãních hodin
se v nich hlasitû baví, aniÏ by si kolikrát uvûdomily, Ïe stanová plachta není
zeì domova. Tím dochází k poru‰ení
zákona, jelikoÏ noãní klid je od 22. hodiny, ale rovnûÏ i vyhlá‰ky O ochranû
veﬁejného poﬁádku na území mûsta
Tﬁince, kde je stanování na veﬁejném
prostranství v˘slovnû zakázáno.
Po rekonstrukci námûstí TGM zaãalo
docházet k dal‰ímu ne‰varu, kdy v parn˘ch letních dnech zejména dûti, ale
obãas i dospûlí, vstupovali se sv˘mi
ãtyﬁnoh˘mi miláãky do fontán a vesele
se tam v‰ichni osvûÏovali. I tímto jednáním poru‰ili v˘‰e uvedenou vyhlá‰ku.
A kdyÏ uÏ jsme u ãtyﬁnoh˘ch kamarádÛ, zkusme b˘t vÛãi ostatním spoluobãanÛm tolerantní a venãeme je povolen˘m zpÛsobem. To znamená tam, kde
je to ve vyhlá‰ce uvedeno, mít psa na
vodítku, anebo na volno s náhubkem.
Pamatujme v‰ak, Ïe vÏdy musí b˘t pod
stálou kontrolou toho, kdo jej vede. Ten
je také povinen po svém miláãkovi
uklidit v˘kaly.
V letních mûsících vyráÏíme ãastûji
neÏ kdy jindy na kola, koleãkové brusle nebo skateboardy. Pamatujme, Ïe po
chodníku se na kole mÛÏeme pohybovat pouze jako doprovod dítûte mlad‰ího desíti let a povinnost mít pﬁilbu na
hlavû mají v‰ichni ti, kteﬁí jsou mlad‰í
osmnácti let. Bruslaﬁi a skejÈáci pozor,
jste bráni jako chodci, a proto se tak
musíte chovat. Chodník tudíÏ pouÏívat
mÛÏete, ale pohybujte se po nûm tak, abyste neohroÏovali ostatní chodce.

Taky jednou budete star‰í a zpÛsob jízdy nûkter˘ch frajírkÛ se vám urãitû líbit
nebude. Letní období zvy‰uje rovnûÏ
spotﬁebu tekutin. Na takovém hezkém
cyklov˘letu bodne jedno nebo dvû pivka, nûkdy i více. JenÏe pozor, i po jednom pivu, ãi deci vína naﬁedûného minerálkou, vám pﬁi jízdû na kole hrozí
pokuta 25 000 aÏ 50 000 Kã. Zákon
v tomto pﬁípadû nerozli‰uje motorové
ãi nemotorové vozidlo. Jednou jste úãastník silniãního provozu a cyklista je
ﬁidiã.
I kdyÏ „sezona vykradaãÛ chat“ je zejména ta zimní, opatrnosti není nikdy
dost. Hlavnû chataﬁi, kteﬁí mají své objekty na odlehl˘ch místech, a v létû
jsou pﬁístupnûj‰í neÏ v zimû, by je mûli
dobﬁe zabezpeãit v dobû své nepﬁítomnosti. V souãasnosti existuje na trhu
pomûrnû ‰iroká ‰kála zabezpeãovacích
prostﬁedkÛ za velmi dostupné ceny.
V na‰em mûstû je firem, které se touto
problematikou zab˘vají, hned nûkolik.
Pokud nechcete do tûchto prostﬁedkÛ
investovat, pak alespoÀ nezapomeÀte
objekt pﬁed opu‰tûním zkontrolovat,
zdali
jsou
dobﬁe
zaji‰tûné
okenice, v‰echny vstupy, zajistûte si
dveﬁe napﬁ. petlicemi, závorami apod.
V souvislosti s chataﬁením je zde je‰tû problematika spalování a hluku.
Vyhlá‰ka zakazuje spalování kompostovatelného odpadu, takÏe suchou trávu, ãi listí spalovat nelze. Také rozdûlávání ohnû v blízkosti lesního porostu je
zakázáno. Vyhlá‰ka O ochranû noãního
klidu a regulaci hluãn˘ch ãinností nám
ukládá mimo jiné jednu povinnost, a to
tu, Ïe o nedûlích a svátcích mÛÏeme
spustit cirkulárky, sekaãky na trávu,
motorové pily ãi kﬁovinoﬁezy aÏ po osmé hodinû ranní a vypnout je musíme
nejpozdûji ve 20 hodin.

REGIONÁLNÍ CENTRUM
pro nakládání s odpadem, materiálem
a odpadními vodami na Tyrské
Historie areálu na Tyrské se zaãala psát
pﬁed deseti aÏ dvanácti lety, kdy na plo‰e
mezi haldou Tﬁineck˘ch Ïelezáren a restaurací Napoleon bylo zﬁízeno první místo, kde obãané mohli odkládat svÛj odpad. V areálu se tehdy nacházela pouze
ãistírna odpadních vod, která byla postavena v druhé polovinû osmdesát˘ch let,
jako jedna z prvních investic plánovaného rozvoje v˘robních závodÛ Tesly.
Teprve v roce 2002 zaãala systematická v˘stavba celého areálu, která zahájila
postupnou, ale trvalou pﬁemûnu plochy
v moderní regionální centrum pro nakládání s odpadem, materiálem a odpadními
vodami.
Postupem ãasu docházelo k navy‰ování objemu sbíran˘ch odpadÛ. Byla vybudována silniãní váha pro váÏení vozidel.
Obsluha sbûrného dvora dostala lep‰í
vrátnici. Prostory sbûrného dvora byly
vyasfaltovány. Z desítek aÏ stovek tun
odpadu roãnû do‰lo k nav˘‰ení na dne‰ních 9000 tun odpadu za rok. Pravdou je,
Ïe tento údaj obsahuje i produkci jin˘ch
obcí, velkoobjemov˘ch svozÛ a stavebních odpadÛ. Pﬁesto se sbûrn˘ dvÛr na
Tyrské bezpochyby stal mûstsk˘m odpadov˘m centrem. Dennû tam pﬁijede cca
padesát obãanÛ mûsta Tﬁinec, kteﬁí se
takto mÛÏou bezproblémovû zbavit svého odpadu.
Ve sbûrném dvoﬁe na Tyrské mÛÏete
odevzdat 440 druhÛ odpadÛ, z toho 38
druhÛ komunálních odpadÛ, které lze odevzdat zdarma. Za likvidaci ostatních odpadÛ je tﬁeba zaplatit. Seznam druhÛ odpadÛ
odebíran˘ch ve sbûrném dvoﬁe na Tyrské
je k dispozici ve sbûrném dvoﬁe nebo na
webov˘ch stránkách www.nehlsen.cz
Ve stﬁedu areálu se nachází pﬁekládací
stanice. Toto zaﬁízení slouÏí k pﬁekládání
komunálního odpadu ze svozov˘ch automobilÛ do velkoobjemov˘ch kontejnerÛ.
Úãelem pﬁekládaní odpadu je nevozit na
35 aÏ 40 km vzdálenou skládku odpad
popeláﬁsk˘mi vozidly, ale pﬁesypat nûkolik svozov˘ch vozidel do kontejneru
a tento následnû odvést speciálními vozidly na skládku. SniÏují se tímto náklady na systém, ‰etﬁí svozová auta, sniÏuje
se provoz na komunikacích mezi

Tﬁincem a skládkou a v neposlední ﬁadû
tento systém umoÏÀuje poﬁizovat men‰í
vozidla, která jsou velmi vhodná do na‰eho kopcovitého terénu.
Monumentální stavbou v areálu je bezesporu konstrukce zastﬁe‰ení kompostárny. Kompostárna vznikla na místû pÛvodních nepouÏívan˘ch kalov˘ch polí
ãistírny odpadních vod. Pro zlep‰ení
kompostovacího procesu byla kompostárna zastﬁe‰ena a byly poﬁízeny stroje
a technické vybavení zaji‰Èující kvalitní
kompostovací proces. Obãané mohou na
kompostárnû odevzdat svÛj biologick˘
odpad bezplatnû. Jedná se pﬁedev‰ím
o trávu, listí, vûtve, ovoce apod. Na oplátku si obãané mÛÏou odvést hotov˘
kompost, kter˘ se v˘bornû hodí jako hnojivo na zahrádku. Kompost je registrován
a splÀuje podmínky souãasné legislativy.
Za kompostárnou na bﬁehu ﬁeky Tyry
se nachází ãistírna odpadních vod. âOV
pro‰la v minul˘ch letech celkovou rekonstrukcí tak, aby byla schopna kvalitnû
ãistit odpadní vodu pﬁitékající kanalizací
z
Oldﬁichovic
a
ãásti
Tyry.
Technologicky je schopna, bude-li zapotﬁebí, ãistit vût‰í mnoÏství odpadní vody.
Mûsto Tﬁinec uzavﬁelo s nejdÛleÏitûj‰ími partnery v kolektivních systémech dohody o zﬁízení místa zpûtného odbûru
zpûtnû odebíran˘ch elektrozaﬁízení.
Spoleãnost Asekol zaji‰Èuje sbûr televizí,
monitorÛ a drobn˘ch spotﬁebiãÛ, jako poãítaãe a rádia. Elektrowin garantuje sbûr
lednic, praãek, sporákÛ a drobn˘ch zaﬁízení. Firma Ekolamp provádí sbûr svûteln˘ch zdrojÛ (záﬁivky, v˘bojky) a lamp.
Místo zpûtného odbûru je umístûno na
sbûrném dvoﬁe na Tyrské. V minulém roce bylo odebráno 256 tun elektrozaﬁízení,
coÏ ãiní 6,41 kg na obãana a rok. Jejich
odbûr je zdarma.
Jako jistá forma odmûny za dovoz odpadÛ byl v areálu nainstalován prÛmyslov˘ vysavaã, kter˘m si mÛÏete bezplatnû
vyluxovat auto. Lidé si na tuto sluÏbu
zvykli a vyuÏívají ji v hojné míﬁe.
Areál na Tyrské je otevﬁen v pracovní
dny od 7.30 do 17.00 a v sobotu od 7.30
do 12.00 hodin.

POHYB PSÒ V T¤INECKÉM LESOPARKU
Vzhledem k tomu, Ïe pohyb psÛ v tﬁineckém lesoparku je regulován rÛzn˘mi
právními pﬁedpisy (zákon o obcích, zákon o ochranû veﬁejného zdraví, zákon
o lesích, zákon o myslivosti), které se ne
vÏdy pﬁekr˘vají, je tﬁeba se dívat na regulaci pohybu psÛ na tomto území z rÛzn˘ch úhlÛ pohledu.
Primárním právním aktem, regulujícím pohyb psÛ mimo jiné v lesoparku, je
obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 9/2007 o
ochranû veﬁejného poﬁádku na území
mûsta Tﬁince (dále jen „OZV o ochranû
veﬁejného poﬁádku“), která na území lesoparku urãuje povinnost vést psa na vodítku. OZV o ochranû veﬁejného poﬁádku byla schválena zastupitelstvem mûsta, a to po pﬁedchozím projednání odborem dozoru a kontroly veﬁejné správy
Ministerstva vnitra âR, které uznalo tuto
OZV jako právní akt, kter˘ je v souladu
s aktuálním právním stavem v âR, zejména stávající judikaturou Ústavního
soudu âR. Ústavní soud se v nálezu sp.
zn. Pl. ÚS 35/06 ze dne 22. 4. 2008 vyjádﬁil k regulaci pohybu psÛ, a to tak, Ïe
obec je oprávnûna, v reÏimu § 10 písm.
a) zákona o obcích, regulovat pohyb
chovan˘ch psÛ na veﬁejn˘ch prostranstvích nebo dokonce zakázat jejich voln˘
pohyb na tûchto prostranstvích, stejnû jako je oprávnûna regulovat pohyb chovan˘ch psÛ na veﬁejn˘ch prostranstvích
i pokud jde o zpÛsob jejich pohybu (napﬁ. na vodítku), pﬁípadnû vybavení náhubkem. Podle OZV o ochranû veﬁejného poﬁádku je pohyb psÛ na vodítku povinností v k.ú. Dolní Lí‰tná, Tﬁinec,
LyÏbice. Tato území byla urãit˘m a srozumiteln˘m zpÛsobem oznaãena a map-

ka s jejich urãením je pﬁílohou OZV o
ochranû veﬁejného poﬁádku.
Lesopark se nachází v katastrálním
území Tﬁinec. Prostor lesoparku je lesním pozemkem a je souãástí honitby
Javorov˘. Z toho dÛvodu je nutné toto
území posuzovat rovnûÏ ze strany jin˘ch
právních pﬁedpisÛ, zejména zákona ã.
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „zákon
o myslivosti“) a zákona o lesích ã.
289/1995 Sb. o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní zákon).
Úãely tûchto zákonÛ jsou zejména
ochrana zvûﬁe a ochrana lesního porostu.
Úãelem OZV o ochranû veﬁejného poﬁádku je zabezpeãení záleÏitostí veﬁejného poﬁádku, v‰echny tyto úãely nejsou
v rozporu, z toho dÛvodu, i kdyÏ zákon
o myslivosti v § 10 odst. 1 stanoví, Ïe je
zakázáno vlastníkÛm domácích zvíﬁat,
vãetnû zvíﬁat ze zájmov˘ch chovÛ a zvíﬁat z farmov˘ch chovÛ zvûﬁe, nechat je
volnû pobíhat v honitbû mimo vliv svého
majitele nebo vedoucího, tak zpﬁísnûní
regulace pohybu psÛ v lesoparku o povinnost vést psa na vodítku není v rozporu se zákonem o myslivosti.
S ohledem na provádûní revitalizace
lesoparku, instalování hracích prvkÛ
a zavedení náv‰tûvních ﬁádÛ k jednotliv˘m pobytov˘m plochám na území lesoparku podle zákona o ochranû veﬁejného
zdraví byl na pobytov˘ch plochách mimo jiné zaveden zákaz vstupu se zvíﬁaty.
Závûr je tedy následující. Pohyb psÛ
v lesoparku je moÏn˘ pouze na vodítku
a na oznaãen˘ch pobytov˘ch plochách
s hracími prvky je zákaz vstupu se
psem.
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INFORMACE O PODZIMNÍCH VOLBÁCH
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ROCE 2010
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon ã. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „zákon o volbách“), provádûcím
pﬁedpisem je vyhlá‰ka ã. 59/2002 Sb., o provedení nûkter˘ch ustanovení zákona ã. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen
„vyhlá‰ka“). V ‰ir‰ím pojetí se voleb do zastupitelstev obcí dot˘ká také zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „zákon o obcích“).
Volební strany
Subjekty oprávnûné kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí, tj. volební strany, taxativnû vymezuje § 20 zákona o volbách. Volební stranou mohou b˘t registrované politické strany a politická
hnutí, jejichÏ ãinnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdruÏení nezávisl˘ch
kandidátÛ nebo sdruÏení politick˘ch stran nebo politick˘ch hnutí a nezávisl˘ch kandidátÛ.
K jednotliv˘m typÛm volebních stran uvádíme následující
• postup pﬁi registraci politické strany nebo politického hnutí upravuje zákon ã. 424/1991 Sb.,
o sdruÏování v politick˘ch stranách a v politick˘ch hnutích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (viz § 6
a násl. citovaného zákona). K tomu, aby vznikla politická strana nebo politické hnutí, je tﬁeba podat
Ministerstvu vnitra návrh na registraci, pﬁipojit ve dvojím vyhotovení stanovy a petici alespoÀ jednoho tisíce obãanÛ poÏadujících, aby politická strana nebo politické hnutí vznikly;
• koalice politick˘ch stran a politick˘ch hnutí, stejnû jako sdruÏení politick˘ch stran nebo politick˘ch hnutí a nezávisl˘ch kandidátÛ je uskupení vzniklé dohodou zúãastnûn˘ch subjektÛ pro urãité
volby, vyjádﬁené podpisem statutárních zástupcÛ politické strany nebo politického hnutí, které kandidátní listinu podávají;
• sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ není obãansk˘m sdruÏením podle zákona ã. 83/1990 Sb., o sdruÏování obãanÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ; nemá postavení právnické osoby, které po splnûní podmínek pro své konstituování získá obãanské sdruÏení registrací u Ministerstva vnitra. SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ je neformálním uskupením, nikde neregistrovan˘m, na rozdíl od politick˘ch stran
a politick˘ch hnutí (viz v˘‰e). SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ je volební stranou ad hoc, tj. jen pro
volby, ve kter˘ch kandiduje.
Kandidáti
Aby mohli b˘t kandidáti za ãleny zastupitelstva obce zvoleni, musí splÀovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozdûji v den voleb dosáhnout vûku 18 let, nejpozdûji v den voleb musí získat trvalé
bydli‰tû v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední ﬁadû se musí jednat o státní
obãany âeské republiky, pﬁípadnû o státní obãany jiného státu, jimÏ právo volit pﬁiznává mezinárodní úmluva, kterou je âeská republika vázána a která byla vyhlá‰ena ve Sbírce mezinárodních smluv
(státní obãané ãlensk˘ch zemí Evropské unie).
U kandidáta nesmí b˘t dále pﬁekáÏka v˘konu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm. a) a b)
zákona o volbách, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z dÛvodu v˘konu trestu odnûtí svobody nebo zbavení zpÛsobilosti k právním úkonÛm.
A poslední podmínkou, která ale nebrání zvolení za ãlena zastupitelstva obce, n˘brÏ následnému
v˘konu mandátu, je podmínka uvedená v § 5 odst. 2, 3, 4 zákona o volbách, které ﬁe‰í otázku nesluãitelnosti funkcí.
Kandidátní listina
Podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona o volbách. Vzor kandidátní listiny je uveden ve
vyhlá‰ce jako vzor ã. 6. NáleÏitosti kandidátní listiny taxativnû vymezuje § 22 zákona o volbách.
Volební strana, s v˘jimkou nezávislého kandidáta, ãiní úkony ve volebních vûcech prostﬁednictvím
svého zmocnûnce. Zmocnûncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto oznaãena na
kandidátní listinû; nemÛÏe jim b˘t osoba mlad‰í 18 let, osoba zbavená zpÛsobilosti k právním úkonÛm nebo kandidát. Úkony zmocnûnce je volební strana vázána. Svého zmocnûnce mÛÏe volební strana písemnû odvolat; zmocnûní zaniká okamÏikem doruãení tohoto odvolání registraãnímu úﬁadu (§ 22
odst. 4 zákona o volbách).
Prohlá‰ení kandidáta
Ke kandidátní listinû musí b˘t pﬁiloÏeno vlastnoruãnû podepsané prohlá‰ení kandidáta, Ïe souhlasí
se svou kandidaturou, Ïe mu nejsou známy pﬁekáÏky volitelnosti, popﬁípadû tyto pﬁekáÏky pominou
ke dni voleb do zastupitelstva obce a Ïe nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listinû pro volby do téhoÏ zastupitelstva obce. Na prohlá‰ení kandidát uvede místo, kde je pﬁihlá‰en k trvalému pobytu, (tj. svoji úplnou adresu) a datum narození (§ 22 odst. 3 zákona o volbách). Vzor prohlá‰ení kandidáta je k dispozici v pﬁíloze ã. 1 vyhlá‰ky jako pﬁíloha ke vzoru ã. 6.
Petice
Tvoﬁí-li volební stranu nezávisl˘ kandidát nebo sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ, je tﬁeba podle § 21
odst. 4 zákona o volbách pﬁipojit ke kandidátní listinû petici podepsanou voliãi podporujícími kandidaturu této volební strany. NáleÏitosti petice vymezuje citované ustanovení zákona s tím, Ïe potﬁebn˘
poãet podpisÛ voliãÛ je stanoven v pﬁíloze k zákonu, a to ve vztahu k poãtu obyvatel obce k 1. lednu
toho roku, v nûmÏ se konají volby, tj. k 1. lednu 2010. PoÏadovan˘ poãet podpisÛ uveﬁejÀuje nejpozdûji 85 dnÛ pﬁede dnem voleb na úﬁední desce registraãní úﬁad. Podepisovat se na petici mohou jen
voliãi, tzn., Ïe musí b˘t splnûna také podmínka trvalého pobytu voliãe v obci. Kdo je voliãem je uvedeno v § 4 odst. 1 a 2 zákona o volbách. Vedle podpisu voliãe musí b˘t uvedeno jeho jméno, pﬁíjmení, datum narození a místo, kde je pﬁihlá‰en k trvalému pobytu (tj. úplná adresa), jinak tento hlas nelze pro podporu volební strany zapoãítat. Nezapoãítávají se také podpisy kandidátÛ sam˘ch. V pﬁípadû petice není Ïádn˘ vzor k dispozici.
Poãet kandidátÛ
Poãet kandidátÛ na kandidátní listinû je limitován poãtem ãlenÛ volen˘ch do pﬁíslu‰ného zastupitelstva obce. Poãet ãlenÛ zastupitelstva obce na kaÏdé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozdûji do 85 dnÛ pﬁede dnem voleb do zastupitelstev obcí (§ 67 zákona o obcích) a oznámí to na
úﬁední desce obecního úﬁadu nejpozdûji do 2 dnÛ po jeho stanovení (§ 68 odst. 2 zákona o obcích), tj.
83 dny pﬁede dnem voleb.
Podávání kandidátních listin
Volební strany pﬁedají podle § 21 odst. 3 zákona o volbách kandidátní listinu (v pﬁípadû sdruÏení
nezávisl˘ch kandidátÛ nebo nezávislého kandidáta i petici) nejpozdûji 66 dnÛ pﬁede dnem voleb do
zastupitelstva obce do 16.00 hodin registraãnímu úﬁadu. V uvedené lhÛtû je tﬁeba, aby byla kandidátní listina jiÏ registraãnímu úﬁadu doruãena, nestaãí tedy napﬁ. její pﬁedání k po‰tovní pﬁepravû. LhÛty
podle zákona o volbách, nelze prodlouÏit, ani prominout jejich zme‰kání.
Registraãním úﬁadem je pro úãely voleb do zastupitelstev obcí obecní úﬁad v obcích, kde jsou zﬁízeny alespoÀ 2 odbory; pro ostatní obce je registraãním úﬁadem povûﬁen˘ obecní úﬁad (§ 21 odst. 3
zákona o volbách). Pﬁehled registraãních úﬁadÛ ve svém územním obvodu zveﬁejní povûﬁen˘ obecní
úﬁad na své úﬁední desce nejpozdûji 85 dnÛ pﬁede dnem voleb.
Posouzení a registrace kandidátních listin
Registraãní úﬁad pﬁezkoumá ve lhÛtû od 66 do 60 dnÛ pﬁede dnem voleb, zda kandidátní listina obsahuje v‰echny náleÏitosti stanovené zákonem o volbách. V pﬁípadû, Ïe by tomu tak nebylo, byla by
volební strana registraãním úﬁadem dle § 23 odst. 1 zákona o volbách ve lhÛtû nejpozdûji 58 dnÛ pﬁede dnem voleb vyzvána, aby nejpozdûji ve lhÛtû do 53 dnÛ pﬁede dnem voleb nedostatky odstranila.
Pokud volební strana závady neodstraní, rozhodne registraãní úﬁad ve lhÛtû 48 dní pﬁede dnem voleb o ‰krtnutí kandidáta na kandidátní listinû (§ 23 odst. 2 zákona o volbách), o odmítnutí kandidátní
listiny (§ 23 odst. 3 písm. b) zákona o volbách) nebo pokud kandidátní listina splÀuje náleÏitosti podle zákona o volbách o registraci kandidátní listiny (§ 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách).
Proti odmítnutí kandidátní listiny, ‰krtnutí kandidáta na kandidátní listinû nebo proti provedení registrace kandidátní listiny se mÛÏe volební strana, která podala kandidátní listinu, a u ‰krtnutí kandidáta, i tento kandidát, domáhat do 2 pracovních dnÛ od doruãení rozhodnutí (za doruãené se rozhodnutí povaÏuje tﬁetím dnem ode dne vyvû‰ení na úﬁední desce registraãního úﬁadu) ochrany u pﬁíslu‰ného krajského soudu.
Termín voleb
Volby do zastupitelstev obcí vyhla‰uje prezident republiky nejpozdûji 90 dnÛ pﬁed jejich konáním.Vyhlá‰ení se zveﬁejní ve Sbírce zákonÛ. Za den vyhlá‰ení se povaÏuje den, kdy byla rozeslána
ãástka Sbírky zákonÛ, v níÏ bylo rozhodnutí o vyhlá‰ení voleb uveﬁejnûno (§ 3 odst. 1 zákona o volbách).
Poslední ﬁádné volby do zastupitelstev obcí se uskuteãnily ve dnech 20. a 21. ﬁíjna 2006, tzn., Ïe
funkãní období zastupitelstev obcí uplyne 21. ﬁíjna 2010. S ohledem na lhÛty stanovené Ústavou âeské republiky a zákonem o volbách se mohou volby do zastupitelstev obcí konat nejdﬁíve ve dnech
24. a 25. záﬁí 2010, nejpozdûji 15. a 16. ﬁíjna 2010.
Pﬁesn˘ termín konání ﬁádn˘ch voleb do zastupitelstev obcí není je‰tû znám.
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JAK JSME VE MùSTù SLAVILI DEN ZEMù
JiÏ tradiãnû probûhly v Tﬁinci oslavy
Dne Zemû. Pﬁipravena byla ﬁada zajímav˘ch akcí s ekologickou tématikou.
Vyvrcholení oslav probûhlo 21. dubna na námûstí Svobody. Náv‰tûvníky,
jimiÏ byli zejména Ïáci základních
‰kol, ãekal pestr˘ program. Úãastníci
mûli moÏnost si vyzkou‰et práci s pﬁírodními materiály, poznávat bylinky,
získat informace o vãelách ãi o svûtelném zneãi‰tûní, nebo se projet na koni.
Organizátoﬁi se zamûﬁili také na stále
aktuální téma tﬁídûní odpadÛ. Souãástí
Dne Zemû byla rovnûÏ BATERKIÁDA - soutûÏ ÏákÛ tﬁineck˘ch ‰kol
ve sbûru baterií nebo soutûÏ Vyrob si
svého robota z odpadového materiálu.
V˘herce soutûÏí potû‰ily pûkné ceny.
Souãástí Dne Zemû byl také T˘den
ãistoty, ve kterém probíhal úklid nûkter˘ch ãástí mûsta Ïáky tﬁineck˘ch ‰kol
a programy lesní pedagogiky, urãené
pro Ïáky základních a mateﬁsk˘ch
‰kol. Cílem programÛ lesní pedagogiky je vypûstovat v dûtech pocit, Ïe les

je pﬁátelské prostﬁedí, bájeãné místo
k odpoãinku a pﬁirozená souãást na‰eho okolí. Lesní pedagogové z fr˘dec-

Co ví na‰i ‰koláci o tﬁídûní odpadÛ, jestli a co v‰echno tﬁídí doma a ve ‰kole - to
bylo jedním z témat Dne Zemû.

GRANTY PRO SOCIÁLNÍ OBLAST
NA ROK 2010 SCHVÁLENY
Zastupitelstvo mûsta Tﬁince schválilo na svém 25. zasedání dne 17. prosince 2009 finanãní prostﬁedky pro rok
2010 na dotace - programy v sociální
oblasti. Rada mûsta Tﬁince zﬁídila komisi pro rozdûlení úãelov˘ch neinvestiãních pﬁíspûvkÛ, která následnû posuzovala 49 projektÛ od 28 ÏadatelÛ
v celkové poÏadované v˘‰i 6,48 mil.
Kã. Dne 20. dubna 2010, na svém 27.
zasedání, Zastupitelstvo mûsta Tﬁince
schválilo na základû doporuãení komi-

kého Ústavu pro hospodáﬁskou úpravu
lesÛ pﬁipravili programy pro 260 dûtí
z tﬁineck˘ch ‰kol.

se a rady mûsta poskytnutí neinvestiãních dotací pro rok 2010 na podporu
projektÛ: a) sociálních sluÏeb, b) zdravotnû postiÏen˘ch obãanÛ, c) prevence
(protidrogové, kriminality, nezamûstnanosti) a d) ostatních ãinností v sociální oblasti v celkové v˘‰i 2,8 mil. Kã.
Celkov˘ pﬁehled o konkrétních Ïadatelích a ãástkách v Kã lze nalézt na internetov˘ch stránkách mûsta Tﬁince
www.trinecko.cz.

Prázdninov˘
provoz M·
1. 7. - 9. 7. PM· Dolní Lí‰tná
1. 7. - 16. 7. M· Koperníkova, M·
Míru, M· Tyrská
19. 7. - 30. 7. M· Sosnová nebo
M· Nerudova
2. 8. - 13. 8. M· Janáãkova
16. 8. - 27. 8. M· ·tefánikova,
PM· ·tefánikova
Z kapacitních dÛvodÛ budou pﬁednostnû pﬁijímány dûti obãanÛ mûsta
Tﬁince a dûti zamûstnan˘ch rodiãÛ.

V T¤INCI UKONâÍ SVÉ STUDIUM PRVNÍ INÎEN¯¤I
Událostí historického v˘znamu budou
letos slavnostní promoce prvních absolventÛ navazujícího magisterského studia
v Tﬁinci, která se uskuteãní v obﬁadní síni
mûstského úﬁadu. Celkem 19 studentÛ letos konãí své studium na tﬁinecké poboãce Vysoké ‰koly podnikání. Studenti studovali celkem 6 let v kombinované formû
studia a jejich úsilí by mûlo b˘t zavr‰eno
získáním akademického titulu inÏen˘r.
„Státní závûreãné zkou‰ky probíhají na
zaãátku ãervna, a proto do uzávûrky tohoto vydání je‰tû nevíme, kolik studentÛ své
studium úspû‰nû ukonãí, ale budeme jim

v‰ichni drÏet palce.” Vzkazuje v‰em studentÛm
na
dálku
pﬁedsedkynû
Akademické rady stﬁediska a starostka
mûsta Vûra Palkovská, která byla iniciátorem zaloÏení poboãky vysoké ‰koly
v Tﬁinci. Vysoká ‰kola podnikání se stala
stabilní souãástí nabídky vysoko‰kolského studia v Tﬁinci. Obyvatelé mûsta i celého regionu mohou je‰tû studovat
v Tﬁinci na poboãkách fakulty strojní a fakulty metalurgie a materiálového inÏen˘rství Vysoké ‰koly báÀské - Technické univerzity Ostrava. Zájemci o univerzitu tﬁetího vûku, pak mohou vyuÏít nabídky

Ostravské univerzity, která v Tﬁinci také
pÛsobí. „Zájemci o vysoko‰kolské studium mají je‰tû moÏnost se pﬁihlásit do
konce srpna. Pﬁihlá‰ky se podávají elektronicky pﬁes internetové stránky Vysoké
‰koly podnikání www.vsp.cz. Pokud by si
nûkdo nevûdûl rady, tak Vás rád navedu,
staãí mi zavolat na ãíslo 558 996 339,”
doplÀuje informaci vedoucí tﬁinecké poboãky vysoké ‰koly Michal Banot. V souãasné dobû na Vysoké ‰kole podnikání
v Tﬁinci studuje celkem 132 studentÛ,
z toho 100 v bakaláﬁském studiu a 32
v navazujícím magisterském studiu.

DOPRAVNÍ V¯CHOVA SE ZAMù¤Í I NA SENIORY
Dopravní nehody pﬁedstavují váÏné nebezpeãí pro v‰echny úãastníky silniãního
provozu, pﬁedev‰ím pak pro dûti a seniory. Pozornost, která je vûnována dopravní
v˘chovû dûtí v âeské republice, pﬁiná‰í
pozitivní v˘sledky. Následky nehod zavinûn˘ch dûtmi v âR jsou, na rozdíl od následkÛ nehod zavinûn˘ch dospûl˘mi
úãastníky provozu, srovnatelné se zemûmi Evropské unie. V rámci zaji‰tûní prevence nehodovosti v silniãním provozu
pﬁedev‰ím u dûtí Mûstsk˘ úﬁad Tﬁinec,
odbor dopravy, provozuje v Tﬁinci dûtské
dopravní hﬁi‰tû, na kterém dûti mají moÏnost procviãit si nejen pravidla provozu
na pozemních komunikacích v praxi, ale
i vyzkou‰et a nacviãit si ﬁe‰ení nûkter˘ch
nenadál˘ch situací v dopravû. RovnûÏ zaji‰Èuje potﬁebné pomÛcky a motivaãní
pﬁedmûty k v˘uce dopravní v˘chovy.
Pokud jsou dûti seznamovány se základními informacemi, jak se v silniãním provozu chovat, nebezpeãí se znaãnou mûrou
sníÏí.
V˘znamnou skupinu, která se na dopravû úãastní, pﬁedstavují rovnûÏ na‰i senio-

ﬁi. Tato úãast, pﬁedev‰ím v roli ﬁidiãÛ motorov˘ch nebo nemotorov˘ch vozidel, je
z ãásti je‰tû aktivní, ve vût‰í míﬁe se senioﬁi na dopravû podílejí pasivnû jako spolujezdci nebo chodci. Schopnosti vypl˘vající z vûku v˘raznû ovlivÀují chování
seniorÛ v dopravû. Z pozitivního hlediska
jsou to jednoznaãnû bohaté Ïivotní zku‰enosti, znalosti a praxe, mající vliv na
správné hodnocení situace a zpÛsob, jak
zareagovat. Na druhé stranû jsou tu v‰ak
i schopnosti, které negativnû ovlivÀují
chování na‰ich seniorÛ. Jsou zpÛsobeny
hor‰ím zrakem, sluchem, sníÏenou pohyblivostí, pomalej‰ími reakcemi a rÛzn˘mi nemocemi charakteristick˘mi pro
stáﬁí. Velk˘ v˘znam má i udrÏování fyzické a du‰evní kondice. K té du‰evní kondici jednoznaãnû ﬁadíme i udrÏování potﬁebn˘ch aktuálních znalostí pravidel silniãního provozu.
Bez pochyby lze pﬁijmout závûr, Ïe pﬁi
zvy‰ujícím se podílu poãtu seniorÛ v populaci dojde i ke zvût‰ení podílu seniorÛ
pﬁi úãasti v dopravû. Poãet aktivních ﬁidiãÛ seniorÛ strmû roste. Pro zvy‰ování

bezpeãnosti dopravy a zlep‰ování dopravních statistik nehodovosti musí preventisté pracovat se v‰emi úãastníky silniãního provozu, tedy i se seniory. Z v˘‰e
uveden˘ch dÛvodÛ pﬁipravuje Mûstsk˘
úﬁad Tﬁinec, odbor dopravy, pro seniory
teoretickou v˘uku dopravní v˘chovy, zamûﬁenou na legislativní zmûny v oblasti
dopravy a jejich aplikaci do praxe. V˘uka
se uskuteãní v prostorách Domu dûtí
a mládeÏe v Tﬁinci formou jednodenních
kurzÛ vÏdy od 9 do 12 hodin kaÏdé úter˘
v záﬁí 2010. Pod vedením kvalifikovan˘ch lektorÛ se na‰i senioﬁi seznámí s nov˘mi pravidly silniãního provozu, na závûr si mohou nezávaznû vyzkou‰et sloÏení zkou‰ky pro získání ﬁidiãského oprávnûní na poãítaãi.
Tímto srdeãnû zveme na tyto semináﬁe
v‰echny aktivní dÛchodce ﬁidiãe i neﬁidiãe, kter˘m není lhostejná vysoká dopravní nehodovost a neslu‰nost na ãesk˘ch
silnicích.
Více informací získáte na Mûstském
úﬁadû Tﬁinec, odboru dopravy, tel.: 558
306 297.

VÁLEâNÉ HROBY A PIETNÍ MÍSTA NA INTERNETU
V bﬁeznu byly pro veﬁejnost zpﬁístupnûny na internetov˘ch stránkách
http://valecnehroby.army.cz informace
o váleãn˘ch hrobech, které jsou souãástí
centrální evidence váleãn˘ch hrobÛ vedené Ministerstvem obrany. V evidenci
lze vyhledávat údaje o váleãn˘ch hrobech v âeské republice i o ãesk˘ch vá-

leãn˘ch hrobech v zahraniãí. Údaje lze
vyhledávat jednak podle údajÛ o osobách
pohﬁben˘ch ve váleãn˘ch hrobech nebo
pﬁipomenut˘ch na pietních místech.
K zobrazení v‰ech váleãn˘ch hrobÛ v terénu prostﬁednictvím mapy slouÏí odkaz
„Mapa lokalit VH“. Kliknutím my‰í na
symbol váleãného hrobu zobrazeného

v mapû lze zobrazit dal‰í související informace. V pﬁípadû, Ïe byste chtûli
v rámci v˘‰e uveden˘ch internetov˘ch
stránek doplnit nové nebo upﬁesÀující
údaje, kontaktujte odbor ‰kolství, kultury
a tûlov˘chovy Mûstského úﬁadu Tﬁinec–
telefonní ãíslo 558 306 195 – R. ·eveãková, Ing. V. Kacíﬁová.
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T¤INEC OCENIL SVÉ ÚSPù·NÉ STUDENTY Vyznamenání Robertu Ramíkovi
Mûsto si v‰ímá úspûchÛ na‰ich
mlad˘ch talentÛ, proto vÏdy na pﬁelomu kvûtna a ãervna slavnostnû vyhodnocuje nejlep‰í Ïáky a studenty
tﬁineck˘ch ‰kol a vyhla‰uje Talenty
roku.
Jednotlivé ‰koly, tûlov˘chovná jednota a dal‰í volnoãasové organizace
nominují na tento titul své nejlep‰í.
Pak zasedá komise pro v˘chovu
a vzdûlání, která má velmi tûÏk˘ úkol
– vybrat z nominovan˘ch.
Dne 3. ãervna probûhl Talent roku
2010 v loutkovém sále kulturního domu Trisia. Byli ocenûni tito Ïáci
a studenti: Jakub TuroÀ, Jan Rudzki,
SoÀa MraÏiková, Ondﬁej Janeczko,

Markéta MuÏíková, ·tefan Pecha,
Marek Grycz, Vojtûch Kuãírek,
Martin Matou‰ek, Vít Bulawa, Filip
Elsnic, Luká‰ Star˘, Josef Demeter,
Michaela ·imánková, Kateﬁina
Samiecová, Lenka KrzyÏanková,
Michal Glos, Lubo‰ Konderla. Titul
Talent 2010 za spoleãensko-prospû‰n˘ ãin získali Ladislav Búr a David
Hotaﬁ za propagaci mûsta pomocí satelitní mapy Tﬁince v 3. rozmûru.
Mimo Prahu je Tﬁinec jedin˘m
mûstem v âR, které je prostorovû zobrazeno v takovém rozsahu.
Prostorové zobrazení dává mnohem
lep‰í pﬁehled o tom, jak mûsto vypadá a v budoucnosti bude takovéto zo-

brazení souãástí satelitních navigací.
Dal‰í titul Talent 2010 v oblasti sportu získal Martin Fargaã, kter˘ je ãlenem ‰achového oddílu TJ TÎ Tﬁinec.
Vybojoval si právo úãasti na mistrovství svûta mládeÏe, které se bude konat v ﬁíjnu v ¤ecku. Stal se mistrem
âR v ‰achu v kategorii mládeÏe do
14 let. Talent 2010 v oblasti kultury
získala Tereza Anna Ma‰ková, která
vyniká ve zpûvu. Tﬁinec reprezentuje
na mnoha koncertech v rámci
Moravskoslezského kraje. Py‰ní se 1.
místem v mezinárodní soutûÏi Zlatá
loutna a v celostátní soutûÏi populární písnû Podhorsk˘ ãtyﬁlístek získala
2. místo v kategorii do 15 let.

Ing. Robert Ramík pﬁijal ve stﬁedu 5. kvûtna Cenu mûsta Tﬁince z rukou starostky Vûry Palkovské.

Za spoleãensko-prospû‰n˘ ãin pﬁedala starostka mûsta Vûra Palkovská spolu se zástupcem skupiny TÎ-MS EvÏenem
Delongem ceny Talent roku Ladislavu Búrovi (zcela vpravo) a Davidu Hotaﬁovi (zcela vlevo).

DOBRÁ ZPRÁVA PRO V·ECHNY DùTI
… uÏ se blíÏí … Prázdniny v 3nci 2010
Máme prima recept na proÏití leto‰ních prázdnin pro v‰echny dûti, jejich rodiãe
a letos i prarodiãe - Prázdniny v 3nci.
Bûhem letních prázdnin jsme spolu s tﬁiceti organizacemi z Tﬁince a okolí pﬁipravili padesát soutûÏí a bájeãn˘ch her.
Na 6. roãníku celomûstské akce se spolu s Mûstsk˘m úﬁadem v Tﬁinci, odborem
‰kolství, kultury a tûlov˘chovy, mûstskou knihovnou a domem dûtí a mládeÏe podílí tyto organizace:
Actionfit, Awana, Bunkr, o.s., Country Zpravodaj Ahoj, o.s., Fotbal o.s.,
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Moravskoslezského kraje, poboãka Tﬁinec,
Hvûzdárna Mikulá‰e Koperníka, Karavana, o.s., Kino Kosmos, Kﬁesadlo, divadelní agentura, MC Sluníãko, Mûstská policie Tﬁinec, Odbor dopravy
Mûstského úﬁadu Tﬁinec, Pathfinder, Petrklíã help o.s., Royal Rangers, hlídka
ã. 4 a ã. 5, PRO NORTH s.r.o., Skauti, stﬁedisko Hraniãáﬁ Tﬁinec, Slezská církev evangelická a.v. Tﬁinec, Slezská církev evangelická a.v. Oldﬁichovice,

... letos s mottem: „Prázdniny za babku“

STaRS, TJ TÎ, oddíl sportovní gymnastika, atletika, orientaãní bûh, ‰achy
a TOM 1303 Maracaibo.
Leto‰ní roãník bude trochu jin˘ neÏ ty pﬁedcházející.
Registrovat na akci Prázdniny v 3nci se dûti mohly jiÏ na Bambiriádû, tedy
v kvûtnu. V prÛbûhu celého mûsíce ãervna se pak se mohou dûti registrovat
v mûstské knihovnû na Terase v Tﬁinci. U registrace dostanou broÏurku vãetnû registraãního kódu, se kterou pak budou pﬁihla‰ovat na jednotliv˘ch akcích.
Leto‰ní motto „Prázdniny za babku“ není samoúãelné. Dal‰í novinkou tûchto
prázdnin je, Ïe na vybran˘ch akcích bude pﬁipraven program také pro doprovod,
tedy pro babiãky, dûdeãky, tetiãky a dal‰í, zkrátka Prázdniny za babku pro babku!
Navíc také mûstská knihovna poskytne prarodiãÛm za úãast na alespoÀ ãtyﬁech
akcích leto‰ních prázdnin kurz zdarma (napﬁíklad trénování pamûti nebo na poãítaã).

DÒM DùTÍ A MLÁDEÎE V LÉTù
Akce ãervenec
1. ãervence
Zahájení Prázdnin v
3nci „CIRKUS SE
VRÁTIL!!!“
9.00 - 13.00 hodin v areálu DDM
Tﬁinec
21. - 25. ãervna
Tábor CipískÛ (urãeno maminkám
na MD a jejich batolátkÛm) v N˘dkuHluchové
1. - 4. ãervence
Taneãní tábor v Domû dûtí a mládeÏe Tﬁinec (v˘uka rÛzn˘ch druhÛ tance,
Modern dance, HIP HOP, Funky,
Rn&B - BREAK DANCE aj.)
1. - 10. ãervence
Tábor zpûváãkÛ v N˘dku-Hluchové
7. - 9. ãervence
Pﬁímûstsk˘ tábor s koníãky na ranãi v Karpentné
12. - 17. ãervence
Keramick˘ tábor N˘dek Hluchová „Indiáni z mûsta v hlinûném
pravûku“
Akce srpen
6. - 12. srpna
Turistick˘ tábor na Studeniãném
12. - 19. srpna
Turistick˘ tábor na Studeniãném
Letní tábory – ãervenec - srpen
(podrobné informace na stránkách
www.ddmtrinec.cz - odkaz letní tábory)
Vydavatel Tﬁineckého zpravodaje:
Mûsto Tﬁinec, Jablunkovská 160,
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